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PESQUISA
Pesquisadores da Ufla 

desenvolvem projetos com 
Jacaré P. 5

  Ufla comemorou 101 anos de existência P. 6 e 7

Combinando fatores 
como alta qualificação 
de professores, estrutura 
curricular com conceitos 
modernos, projetos de 
infraestrutura em todo o 
campus e pós-graduação  
e pesquisas de excelência, 
a Ufla conquista o 4º 
lugar entre as melhores 
universidades do país  P. 3 e 4

4ª melhor do Brasil

Prazo para a inscrição no PAS vai de 28/9  a 19/10   P. 5



ampliação desse projeto, a 
John Deere pretende es-
treitar o relacionamento 
entre professores, estudan-
tes e instrutores da empre-
sa, oferecendo novos cursos 
e criando um prêmio para 
reconhecer os talentos que 
se destaquem na área de 
mecanização agrícola.

Convênio subsidia bolsas

	 No	dia	25/8,	a	Ufla	ade-
riu ao Convênio de Apoio 
ao Programa Andifes de 
Bolsas de Mobilidade Es-
tudantil, celebrado entre a 
Andifes e o Banco Santan-
der. A iniciativa permite 
aos estudantes de gradu-
ação cursar disciplinas de 
sua área de atuação em 
outras universidades fede-
rais,	tendo	aporte	financei-
ro para custear sua estadia 
e	despesas.	Na	Ufla,	cinco	
oportunidades estão sendo 
criadas para interessados. 
A bolsa é de R$2.500 por 
semestre. O convênio é co-
ordenado pela Pró-Reitoria 
de Graduação, órgão res-
ponsável pela seleção dos 
interessados.

Especialização a 
distância

 A Faepe (Fundação de 
Apoio ao Ensino, Pesqui-
sa e Extensão) está com 
inscrições abertas para 21 
cursos de pós-graduação 
Lato sensu. Os interes-
sados têm até o dia 16 de 
outubro para se inscrever, 
sendo que todos os cursos 
terão início no dia 30 de no-
vembro (data de envio do 
primeiro material didáti-
co). Outras informações po-
dem ser obtidas pelo www.
openufla.com.br	 ou	 pelos	

fones 3829-1811/1843, das 
7 às 18h.
 

Capacitação de 
servidores

 Cerca de 50 técnico-ad-
ministrativos participam 
do curso ‘Gestão de Acor-
dos, Contratos e Convênios 
no	âmbito	da	Ufla’,	voltado	
a servidores que atuam 
junto à área dentro da ins-
tituição. Coordenado pelo 
Diretor de Cooperação Ins-
titucional, professor José 
Roberto Pereira, o curso 
prepara tecnicamente os 
servidores a exercerem 
atividades operacionais do 
processo de parcerias e trâ-
mites processuais de acor-
dos, contratos e convênios, 
além do repasse de outras 
informações importantes 
acerca do tema. O curso se 
estende por 15 semanas e 
tem carga horária de 180 
horas.

Convênio internacional

 Participando de um 
congresso na Carolina do 
Norte (EUA), estudantes 
de pós-graduação coorde-
nados pelo prof. Antonio 
Gilberto Bertechini, do 
Departamento de Zootec-
nia	 da	 Ufla,	 apresenta-
ram seis trabalhos. 
 Além de apresenta-
rem os trabalhos, os pes-
quisadores ainda partici-
param de várias reuniões 
técnicas na North Ca-
roline State University, 
nas quais discutiu-se um 
convênio recentemente 
firmado	com	a	Ufla.
 Coordenado pelo Prof. 
Bertechini, o convênio tem 
como intuito estabelecer, 
entre as duas instituições, 

uma cooperação em pes-
quisa e treinamento em 
segmentos relacionados a 
aves e suínos. 

Novos cartões de 
identificação

 Um novo cartão de 
identificação	 está	 sendo	
confeccionado para todos 
os membros da comuni-
dade	 acadêmica	 da	 Ufla	
(estudantes, técnicos ad-
ministrativos, docentes). 
A iniciativa visa a padro-
nizar	 a	 identificação	 dos	
usuários que circulam 
pelo campus, bem como 
manter uma melhor or-
ganização junto ao banco 
de dados institucional e 
servirá	como	identificação	
para utilização do novo 
Restaurante Universitá-
rio e da biblioteca, entre 
outros setores.

Talento em destaque

 O técnico administra-
tivo	da	Ufla,	Juliano	Gou-
vêa, lançou, no dia 7/8, o li-
vro “Diário de uma Fênix” 
que conta uma história 
vivida por um personagem 
frequentemente envolvido 
com vários sentimentos 
que o atormentam no de-
correr de sua vida. A pu-
blicação teve patrocínio, 
mas não possui editora 
(o autor é independente). 
Os interessados em saber 
mais sobre a história nar-
rada no livro podem fazê-
lo por meio do http://julia-
nogouvea.blogspot.com.

Seguro contra acidentes 
para estudantes

 Visando a proteger 
os estudantes contra 
acidentes em aulas 
práticas, viagens téc-
nicas e estágios obri-
gatórios, a Adminis-
tração da Ufla, pela 
primeira vez na his-
tória da instituição, 
assinou um contrato 
referente ao Seguro 
Coletivo Contra Aci-
dentes para todos os 
estudantes de gradu-
ação e de pós-gradua-
ção. O seguro já está 
valendo desde o último 
dia 10 de agosto.

1ª turma de Nutrição

 No dia 10/8, as profes-
soras do Departamento de 
Ciência dos Alimentos Lau-
ra Cristina Jardim, Maria 
de Fátima Piccolo Barcelos 
e Sabrina Carvalho Bastos 
promoveram a recepção à 
primeira turma do curso de 
Nutrição	 da	 Ufla.	 Duran-
te o encontro, os calouros 
puderam conhecer mais 
detalhes acerca da univer-
sidade, tirar dúvidas rela-
cionadas aos assuntos re-
lativos ao curso e ainda ter 
um primeiro contato com os 
novos colegas.

Novos professores

 18 professores, aprova-
dos em concurso público de 
provas e títulos, tomaram 
posse no mês de agosto, 
em duas solenidades (dias 
5	 e	 17/8).	 Estes	 profissio-
nais passaram a integrar o 
quadro permanente da uni-
versidade, desenvolvendo 
suas atividades no ensino 
de graduação e pós-gradu-
ação. As novas contratações 
são provenientes das vagas 
liberadas pelo Reuni (Pro-
grama do Governo Federal 
de Apoio a Planos de Rees-
truturação e Expansão das 
Universidades Federais) 
proposto pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Congresso de 
Pós-Graduação

 Realiza-se, entre os dias 
19 e 23 de outubro, o XVIII 
Congresso de Pós-Gradu-
ação	da	Ufla,	que	este	ano	
tem como tema “Ciência 
e Tecnologia aplicadas ao 
crescimento sustentável”. 
Na programação, estão pre-
vistos workshops e ciclos de 
palestras na maioria das 
áreas de conhecimento em 
que	 a	 Ufla	 possui	 progra-
mas de pós-graduação. 
 O congresso é aberto a 
alunos de graduação e da 
pós-graduação de qualquer 
instituição universitária 
do país, bem como a pro-
fissionais.	 Os	 interessados	
podem inscrever-se e obter 
mais informações sobre o 
evento	 no	 www.apg.ufla.
br ou pelo fone (35) 3929- 
1216.

Novo serviço de e-mail

	 A	 Ufla,	 por	 meio	 do	
Centro de Informática, im-
plantou um novo serviço de 
e-mail e webmail para dis-
centes, docentes e técnicos 
administrativos. O sistema 
(ZIMBRA) possui vários re-
cursos que o antigo sistema 
não possuía, tais como lis-
tas de endereços, serviço de 
agenda e listas de tarefas. 
Sua	configuração	é	simples,	
fácil e com visual parecido 
com o dos e-mails populares 
como o Yahoo, por exemplo. 
A nomenclatura dos e-mails 
também sofreu alteração: o 
que	antes	era	nome@ufla.br	
agora	ficou	nome@unidade	
administrativa.ufla.br.	 Os	
e-mails enviados para os 
endereços	 ‘antigos’	 serão	
redirecionados automatica-
mente.

Parceria ampliada

 Representantes da 
empresa John Deere e 
da Assodeere (Associação 
Brasileira dos Distribui-
dores John Deere) estive-
ram	presentes	na	Ufla	no	
dia 26/8, com o objetivo de  
ampliar o intercâmbio já 
existente entre a empresa 
e o Departamento de En-
genharia para todos os cur-
sos	oferecidos	pela	Ufla.	A	
empresa possui um Centro 
de Treinamento instalado 
dentro do campus, no qual 
se realiza, já há cerca de 
um ano, o projeto “Parcei-
ros da Tecnologia”. Com a 
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Juliano Tavares

A Universidade Fe-
deral de Lavras 
(Ufla)	 ficou	 clas-

sificada	em	4º	lugar	entre	
as melhores universida-
des públicas e privadas 
do Brasil, de acordo com 
o IGC (Índices Gerais de 
Cursos das Instituições). 
Esse é um indicador de 
qualidade de instituições 
de ensino superior divul-
gado no início deste mês 
pelo Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira), autarquia do 
MEC.
 Em termos quanti-
tativos, a universidade 
atingiu 405 pontos em 
valores contínuos (pontua-
ção de 0 a 500) e a nota 5  
numa escala que varia 
de 1 a 5. Esse indicador 
considera, em sua com-
posição, a qualidade dos 
cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado 
e doutorado).

Ufla é a 4ª melhor do Brasil e a 2ª melhor de MG

No indicador divulgado por 

autarquia do MEC, a Ufla 

conquista o 4º lugar entre 

as instituições de nível 

superior com melhor índice 

de qualidade no país

 De acordo com o Rei-
tor	 da	 Ufla,	 Prof.	 Antô-
nio Nazareno Guimarães 
Mendes, vários fatores 
contribuíram para esta 
conquista, cada um deles 
com uma parcela do méri-
to alcançado. “Eu destaco 
a seriedade do trabalho, a 
competência e a dedicação 
dos nossos professores e 
técnicos administrativos 
envolvidos no ensino de 
graduação e de pós-gra-
duação.	 A	Ufla	 dispõe	 de	
recursos humanos alta-
mente	qualificados	e	com-
prometidos com a qualida-
de do ensino superior em 
todos os níveis”. 
 O Reitor destacou 
também o elevado nível 
dos estudantes de gradu-
ação e de pós-graduação, 
“afinal	 são	 eles	 os	avalia-
dos pelo Inep, além da ins-
tituição. São estudantes 
universitários muito bem 
selecionados e que se de-
dicam com garra durante 
sua	formação	profissional,	
empreendedora e cidadã, 

numa universidade como 
a nossa. O resultado não 
poderia ser outro: somos 
hoje a 4ª melhor Universi-
dade do Brasil, a 2ª melhor 
de Minas Gerais e a 1ª me-
lhor do país em Ciências 
Agrárias”. 
 Outro fator que contri-
buiu para esta conquista é 
a ampliação na infraestru-
tura física da instituição 
em pelo menos 12.500 m2 
em novas obras a cada ano 
nos últimos 5 anos. Há 
permanente preocupação 
com a ambiência nos lo-
cais de aula e de trabalho. 
“Só para se ter uma idéia, 
nossa universidade recebe 
em média 5 vezes mais 
recursos para obras que 
a média da rede IFES de 
universidades federais, 
porque o REUNI repre-
senta somente 20% do 
investimento total que es-
tamos fazendo em 2009 e 
2010; os 80% restantes são 
captados em outras fontes 
de	financiamento,	nos	go-
vernos federal e estadual 
e também junto à bancada 
mineira de parlamentares. 
Fruto de intenso trabalho 
de toda a nossa equipe 
administrativa, que feliz-
mente conta com pró-rei-
tores, diretores, chefes e 
coordenadores altamente 
comprometidos com uma 
administração séria e foca-
da em resultados”, explica 
o Reitor.

101 ANOS 

 O prof. Nazareno 
afirma	 também	 que	 os	
101 anos da universidade 
contribuíram para que ela 
chegasse a essa posição, 
especialmente porque não 

se constrói uma institui-
ção de excelência em curto 
espaço de tempo. “São ne-
cessários muitos anos de 
trabalho, o enfrentamento 
de	inúmeros	desafios,	sua	
superação e transforma-
ção em oportunidades de 
crescimento para se che-
gar a este patamar. Por 
isto,	 afirmo	 com	 frequên-
cia	que	nossa	Esal-Ufla	é	
fruto de uma construção 
coletiva, de várias gera-
ções de estudantes, profes-
sores e técnicos, de quem 
recebemos o legado de dar 
prosseguimento a esta his-
tória de sucesso”.

ENSINO & PESQUISA
 
 O Reitor enfatizou a 
relação entre a pesqui-
sa, o ensino e a captação 
de recursos. “Somos uma 
‘Universidade de pesqui-
sa’	 porque	 ofertamos	 19	
programas de pós-gradu-
ação Stricto sensu, o que 
resulta em mais de 1.200 
projetos de pesquisa em 
andamento, estes respon-
sáveis pela captação de ex-
pressiva soma de recursos 
para o custeio adicional à 
manutenção dos labora-
tórios e, em grande parte, 
pela compra de equipa-
mentos. Além disso, nos-
sos estudantes de gradu-
ação têm a oportunidade 
de se envolverem nestas 
atividades de geração de 
conhecimento e tecnolo-
gias, apoiados e tutorados 
diretamente por mestran-
dos e doutorandos. Eles 
também se envolvem em 
muitas atividades de ex-
tensão universitária e em 
projetos realizados em vá-
rias comunidades”. 

PLANOS PARA 
O FUTURO

 Com relação aos planos 
para o futuro, o prof. Naza-
reno fala no compromisso 
de dar prosseguimento à 
esta trajetória de sucesso. 
“Novos cursos e progra-
mas serão criados, mas de 
forma planejada, sempre 
lastreados por quesitos 
que assegurem sua conso-
lidação como referência de 
qualidade. Pretendemos, 
inclusive, realizar um se-
minário no mês de dezem-
bro	próximo,	quando	a	Ufla	
comemorará seu jubileu de 
cristal como Universidade, 
15 anos da transformação 
de	 Esal	 em	 Ufla.	 Neste	
evento, faremos uma pro-
funda	reflexão	sobre	a	evo-
lução no período, discutin-
do	a	nossa	Ufla	de	hoje	e	
de amanhã com professo-
res, técnicos e estudantes. 
Depois, apresentaremos o 
resultado	 desta	 reflexão	
ao Conselho de Desen-
volvimento Institucional, 
que é constituído por cer-
ca de 50 pessoas que re-
presentam a comunidade 
acadêmica, de Lavras e 
região. Teremos, a partir 
daí, aproximadamente 
2,5 anos de mandato pela 
frente, tempo que consi-
deramos	 suficiente	 para	
implementarmos as ações 
propostas. Pretendemos 
concluir nosso mandato e 
entregar	a	Ufla	consolida-
da, de fato, na dimensão 
Universidade, à próxima 
gestão	 em	 2012.	 Afinal,	
este foi o compromisso que 
assumimos, o professor 
Fialho e eu, quando nos 
candidatamos a reitor e 
vice”,	finalizou.		
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Juliano Tavares

O Inep, uma autarquia do MEC, divulgou os re-
sultados obtidos pelos cursos de graduação que 
participaram do Exame Nacional de Desem-

penho	dos	Estudantes	 em	2008.	Na	Ufla,	 seis	 cursos	
passaram pela avaliação no referido ano: Engenharia 
Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia Flo-
restal, Ciência da Computação, Ciências Biológicas e 
Química.  
 Foram apresentados, para cada um dos cursos, o 
Conceito Enade, o Conceito IDD e o Conceito Prelimi-
nar	de	Curso	(CPC).	O	Conceito	Enade	2008	reflete	a	
média obtida pelos estudantes concluintes dos cursos 
avaliados. O CPC tem como base o desempenho dos es-
tudantes no Enade e o IDD (Indicador de Diferença en-
tre os Desempenhos Observado e Esperado), que apon-
ta o quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno, 
além de variáveis como corpo docente, infraestrutura 
e organização didático-pedagógica. Tomando por base 
os	números	do	CPC,	os	resultados	relacionados	à	Ufla	
foram os seguintes:

Cursos da Ufla 
são bem 

conceituados em 
avaliação do MEC

ENGENHARIA AGRÍCOLA

 O curso de Engenha-
ria	Agrícola	 ficou	 classi-
ficado	 em	1º	 lugar	 entre	
seus pares em todo o 
Brasil, com 467 em valo-
res contínuos (pontuação 
de 0 a 500), nota 5 numa 
escala que vai de 1 a 5 
e conceito 5 também no 
Enade. 
 De acordo com o 
prof. Francisco Carlos 
Gomes, coordenador do 
curso de Engenharia 
Agrícola, a boa posição 
reflete	 o	 “comprometi-
mento do corpo docente e 
dos técnicos do curso e a 
participação efetiva dos 
estudantes em projetos 
de pesquisa e extensão, 
o que permite que o alu-
no aplique seus conheci-
mentos aprendidos em 
sala de aula no cotidia-
no,	 refletindo	 em	 solu-
ções para a sociedade”.

ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

 Já o curso de En-
genharia de Alimen-
tos	 obteve	 o	 4º	 lugar	 no	
ranking, com 357 pontos 
em valores contínuos e 
nota 4 tanto com relação 
ao CPC como no Enade. 
Segundo a coordenado-
ra do curso, profa. Ana 
Carla Marques Pinheiro, 
o bacharelado em Enge-
nharia de Alimentos foi 
implantado	 na	 Ufla	 em	
2003, sendo que esta foi a 
primeira vez que o mesmo 
passou pela avaliação do 
Enade. “Estamos muito 
satisfeitos com o concei-
to 4 por se tratar de um 
curso relativamente novo 
na instituição, mas temos 
como meta continuar tra-
balhando para atingir-
mos o conceito máximo 
nos próximos exames, 
lembrando que apenas 11 

cursos de Engenharia de 
Alimentos atingiram os 
conceitos 4 e 5 no país”.

ENGENHARIA 
FLORESTAL

 A Engenharia Flo-
restal	ganhou	o	2º	lugar	
do ranking, tendo con-
quistado o 1ª no pódio 
em Minas. A nota CPC 
foi 4, os valores contínuos 
atingiram 392 pontos e o 
conceito Enade foi 5. A co-
ordenadora do curso, profa. 
Soraya Alvarenga Botelho,  
afirmou	que	“a	boa	notícia	
vem	ratificar	que	a	Enge-
nharia	 Florestal	 da	 Ufla	
está entre as melhores 
do	Brasil,	afinal,	o	curso	
sempre está indo muito 
bem nas avaliações pelas 
quais vem passando”.

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

 O curso de Ciência 
da	 Computação	 ficou	
com 373 pontos em valo-
res contínuos, tendo con-
quistado a 13ª posição no 
país, entre 295 cursos 
avaliados. Quanto aos 
conceitos obtidos, tanto o 
do CPC como o do Enade 
foram 4. O prof. Braulio 
Adriano de Melo, coorde-
nador do curso, destacou 
que “o currículo da Ci-
ência da Computação da 

Ufla	 possui	 uma	 grande	
afinidade	com	o	currículo	
de referência da SBC – 
Sociedade Brasileira de 
Computação”.   

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 Conforme os núme-
ros do CPC, o curso de 
bacharelado em Ciências 
Biológicas	ficou	em	2º	lu-
gar no Brasil, dentre 525 
na mesma modalidade. A 
nota em valores contínu-
os atingiu 433 pontos e 
conceito 5 tanto no CPC 
quanto Enade. O coor-
denador do curso, prof. 
Marcelo Passamani, co-
memorou a boa posição 
e ressaltou que o curso 
de	Biologia	da	Ufla	tam-
bém possui a melhor mé-
dia geral dos concluintes 
na avaliação do Enade: 
65,95 pontos.

QUÍMICA

 O curso de licencia-
tura em Química recebeu 
conceitos 4 no CPC e no 
Enade, obtendo ainda 348 
pontos em valores contí-
nuos, o que lhe garantiu o 
15º	lugar	entre	223	cursos	
na mesma modalidade no 
país. “Ficamos satisfeitos 
com essa avaliação, mas 
não nos surpreendeu, por-
que já tínhamos indicado-
res da qualidade do curso. 

Entre estes podemos citar 
a grande quantidade de 
estudantes nossos que 
entram em mestrados e 
doutorados, além da boa 
entrada dos alunos em 
postos no mercado de tra-
balho”, comenta o prof. 
Matheus Puggina de Frei-
tas, coordenador do curso 
de licenciatura em Quími-
ca	da	Ufla.	
 De acordo com o Pró-
Reitor de Graduação, 
prof. João Chrysostomo de 
Resende Júnior, “todas as 
notas obtidas são dignas 
de comemoração e vêm 
se juntar ao ótimo desem-
penho obtido no Enade 
2007, que colocou o curso 
de Medicina Veterinária 
da	Ufla	em	primeiro	lugar	
do Brasil, o curso de Zoo-
tecnia em segundo lugar 
e o curso de Agronomia 
entre os cinco melhores. 
Esse desempenho notável 
de todos os cursos da ins-
tituição, ao mesmo tempo 
em que nos deixa felizes 
e orgulhosos, nos impu-
ta uma responsabilidade 
enorme para mantermos 
o padrão de qualidade e 
melhorá-lo cada vez mais. 
A nossa meta é que te-
nhamos	a	Ufla	sempre	co-
locada entre as primeiras 
posições em todos os cur-
sos, pois nossa tradição 
é primar pela qualidade 
de ensino”.    
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processo seletivo

pesquisa

Juliano Tavares

P or cerca de um ano 
e meio, o Departa-
mento de Medicina 

Veterinária	da	Ufla	tornou-
se a moradia de nove jaca-
rés-do-pantanal (Caiman 
yacare).
 Provenientes de um 
zoocriadouro do Mato Gros-
so, os jacarés foram trazidos 
(com autorização do IBA-
MA)	 à	Ufla	 para	 que	 pes-
quisadores da instituição 
possam realizar o estudo 
anatômico	 e	 fisiológico	 dos	
mesmos. 
 Um dos envolvidos na 
pesquisa, o prof. Raimundo 
Vicente de Souza, do De-
partamento de Medicina 
Veterinária, explica que “a 
criação de jacarés em cati-
veiro ocorre no Pantanal há 
cerca de 15 anos, especial-
mente em razão do grande 

Pesquisadores da Ufla desenvolvem projeto com jacarés

interesse comercial na car-
ne e na pele do animal”. 
 Por conta disso, con-
tinua ele, “a Fapemat 
(Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Mato Grosso) 
está	 financiando	 um	 pro-
jeto que tem por objetivo 
fornecer dados para a ela-
boração de um protocolo 
de inspeção sanitária a ser 
implantado no Frijapan – 

Frigorífico	 de	 Jacarés	 do	
Pantanal”.
 “As pesquisas envol-
vem ainda outros aspectos 
relacionados às caracterís-
ticas do jacaré-do-panta-
nal,	mas	a	Ufla	ficou	res-
ponsável	 especificamente	
pelo	 estudo	 anatômico	 e	
fisiológico	 da	 espécie,	 o	
que, aliás, nunca foi feito”, 
explica o prof. Henrique 

Ribeiro Alves de Resende, 
também do Departamento 
de Medicina Veterinária. 

PARCERIAS

 O coordenador do pro-
jeto é o prof. João Vicente 
Neto, da Escola Agrotéc-
nica Federal de Cáceres 
(MT), e o prof. Peter Bi-
tencourte Faria, do Centro 

Federal de Educação Tec-
nológica de Cuiabá, tam-
bém está envolvido nos 
estudos.
	 Na	Ufla,	além	dos	Pro-
fs. Raimundo e Henrique, 
os estudantes da gradua-
ção Ana Cláudia Alves e 
Daniel Brum de Cerqueira 
Leite Ribeiro, ambos bolsis-
tas do PIBIC, fazem parte 
deste grupo de pesquisa.     

Estudo vai estabelecer parâmetros para a criação de um protocolo de inspeção sanitária a 
ser implantado no Frijapan- Frigorífico de Jacarés do Pantanal

Juliano Tavares

C om as mudanças 
na forma de in-
gresso aos cursos 

de	 graduação	 da	 Ufla,	
muitos estudantes do en-
sino médio apresentam 
dúvidas sobre o PAS (Pro-
cesso de Avaliação Seria-
da). A Copese (Comissão 
Permanente de Processo 
Seletivo) informa que o 
processo seletivo sofre-
rá alterações apenas na 
terceira etapa, quando os 
candidatos serão submeti-
dos à avaliação do Enem. 
Quarenta por cento (40%) 

das vagas da instituição 
continuarão a ser ofereci-
das por meio do PAS.

COMO SE INSCREVER?

 Os estudantes terão 
que se inscrever em qual-
quer uma das etapas do 
PAS, no período de 28 de 
setembro a 19 de outu-
bro, pelo site www.cope-
se.ufla.br.	
 É importante ressal-
tar que, apesar de a prova 
da terceira etapa do PAS 
ser o Enem, os candidatos 
a essa etapa também te-
rão que se inscrever pelo 

site	 www.copese.ufla.br,	
quando farão a opção por 
um dos cursos de gradua-
ção da UFLA. 
O valor da taxa de inscri-
ção para as primeira e se-
gunda etapas é R$ 80,00. 
A inscrição para a tercei-
ra etapa é gratuita.

TEM PROVA DE QUÊ?

 No primeiro dia, se-
rão realizadas as avalia-
ções de Biologia, Física, 
Matemática e Química. 
No segundo, os estudan-
tes fazem prova de Geo-
grafia,	 História,	 Língua	

Estrangeira (Inglês ou 
Espanhol), Língua Portu-
guesa e Literatura Brasi-
leira e Redação.
 Na primeira e segun-
da etapas, as provas serão 
aplicadas pela própria 
UFLA e terão somente 
questões de múltipla es-
colha e uma Redação. 
 As provas serão apli-
cadas nos dias 5 e 6 de de-
zembro, das 8 às 11h30. 

ONDE FAZER? 
 
 Os candidatos po-
dem optar por realizar 
as provas nas seguintes 

Só para o ensino médio
Prazo para a inscrição no PAS vai de 28 deste mês a 19 de outubro

cidades: Lavras, Alfenas, 
Belo Horizonte, Divinó-
polis, Ipatinga, Itajubá, 
Juiz de Fora, Uberlândia, 
São Paulo, Campinas, Ri-
beirão Preto, São José 
dos Campos e Goiânia. 

Maiores informações 
podem ser obtidas por 
meio do edital, dispos-
to no site www.copese.
ufla.br,	 pelos	 fones	
35.3829.1120/1133, ou 
pelo e-mail copese@
ufla.br.

Fo
to

s: 
Ju

lia
no

 T
av

ar
es

 / 
As

co
m

 U
fla



T odos os anos, a comunidade acadêmica comemo-
ra, durante um período tradicionalmente conhe-
cido como “Semana Esaliana”, uma história que 

começou a ser escrita em 1908, com a criação da então 
Escola Agrícola de Lavras, depois Escola Superior de 
Agricultura de Lavras (Esal) e hoje, Universidade Fe-
deral de Lavras. 
	 Com	isso,	a	Ufla	acredita	estar	não	apenas	come-
morando seus 101 anos de excelência, mas também 
relembrando nomes e atos daqueles que tanto contri-
buíram para que ela viesse a se tornar uma das insti-
tuições mais respeitadas do país.

ANTES DE TUDO, 
AGRADECER A DEUS

 Uma missa em ação 
de graças, realizada dia 
28	 de	 agosto,	 abriu	 ofi-
cialmente as comemo-
rações dos 101 anos. A 
celebração contou com a 
presença de funcionários, 
professores, estudantes e 
da comunidade em geral. 

NOVO PAVILHÃO DE 
AULAS

 O novo pavilhão de 
aulas	da	Ufla	foi	inaugu-
rado	no	dia	1º	deste	mês.	
Com capacidade para 
abrigar cerca de 500 es-
tudantes, a Nave (como o 
prédio vem sendo chama-
do por conta do seu for-
mato) foi projetada para 
dar suporte à instituição 
em seu plano de expan-
são previsto no Reuni 
(Programa de Apoio a 
Planos de Reestrutura-
ção e Expansão das Uni-
versidades Federais Bra-
sileiras), do Ministério da 
Educação.

ANFITEATRO DA 
BIOLOGIA

 Outra obra inaugu-
rada na semana dos 101 
anos	 foi	 o	 anfiteatro	 do	
Departamento de Biolo-
gia, além de outras obras 
de ampliação e melhoria 
da infraestrutura do local. 
O chefe do departamento, 
prof. César Augusto Bra-

sil Pereira Pinto, fez um 
breve relato acerca do de-
sencadear da obra e teceu 
alguns comentários sobre 
o	 nome	 que	 o	 anfiteatro	
recebeu: prof. Magno 
Antônio	 Patto	 Ramalho,	
“um professor que é o que 
todos nós gostaríamos de 
ser”.
 Ao fazer uso da pa-
lavra, o pró-Reitor de 
Planejamento e Gestão, 
prof. José Roberto Soares 
Scolforo salientou a luta 
e o esforço da universida-
de em conseguir recursos 
extra-Reuni para a reali-
zação das obras no cam-
pus e agradeceu o apoio 
do Deputado Federal 
Paulo Piau, um dos par-
ceiros	da	Ufla.
 Já o reitor prof. Na-
zareno contou como o 
problema da falta de 
um	 anfiteatro	 foi	 leva-
do até ele no ano passa-
do, explicou como parte 
do dinheiro da obra foi 
conseguido por meio da 
emenda parlamentar do 
Deputado Paulo Piau e 
ainda comentou que uma 
outra emenda do mesmo 
deputado deverá estar 
beneficiando	a	Ufla	ainda	
este mês.

REVITALIZAÇÃO DO 
ALOJAMENTO

 Dezenas de alunos, 
dentre outros membros 
das comunidades univer-
sitária e lavrense, estive-
ram presentes na soleni-

dade de inauguração das 
obras de revitalização do 
Alojamento Estudantil 
da	Ufla.
 A placa de inaugu-
ração foi descerrada pelo 
Reitor	 prof.	 Antônio	Na-
zareno Guimarães Men-
des, pelo Pró-Reitor de 
Planejamento e Gestão, 
prof. José Roberto Soares 
Scolforo, pelo Pró-Reitor 
de Assuntos Estudantis e 
Comunitários, prof. Élbe-
ris Pereira Botrel, e pelos 
prefeitos do alojamento, 
os estudantes Carlos Al-
berto Avelar, Elidiane 
da Silva e Lucas Oliveira 
Afonso.

TERRA PROMETIDA  

 Momentos emo-
cionantes marcaram o 
evento de lançamento do 
livro “A terra prometida 
de Lavras”, do jornalista 
e escritor João Castanho 
Dias. 
 Durante a soleni-
dade, o ex-dirigente da 
Esal, prof. João Márcio 
de Carvalho Rios, fez 
com que o público voltas-
se no tempo comentando 
alguns fatos narrados no 
livro que conta a histó-
ria dos 100 anos da uni-
versidade. Lembrando o 
momento	 em	que	a	Ufla	
foi federalizada, ele fez 
uma bela homenagem 
aos três donos de arma-
zéns de Lavras na época 
(Átila José Ribeiro, Clo-
vis Ribeiro e Júlio Perei-
ra Sales), que nunca co-
braram os mantimentos 
comprados pelos então 
53 servidores da Esal. 
 Estes últimos tam-
bém foram homenage-
ados, mas por terem 
continuado trabalhando 
na escola por dois anos 
sem receber seus rendi-
mentos. Na solenidade, 
todos os nomes foram 
citados e cada um deles 
(ou seus familiares) re-

cebeu um exemplar da 
edição.
 O livro pode ser re-
servado pelo www.cen-
tenario.ufla.br/livro.   

14 LIVROS LANÇADOS

 Quatorze obras, de 
diversas áreas do conhe-
cimento, foram lançadas 
no dia 03 de setembro, 
no Salão de Conven-
ções. Os livros são de 
autoria de diversos pro-
fessores da instituição 
e foram publicados pela 
Editora Ufla. Pouco an-
tes dessa solenidade, a 
comunidade acadêmica 
e autoridades de La-
vras e região participa-
ram da entronização de 
mais uma foto na gale-
ria de ex-dirigentes da 
editora: a do professor 
Marco	Antônio	Rezende	
Alvarenga, que exerceu 
o cargo no período 2000 
– 2008. 
 Neste ano em que a 
universidade comemo-
ra	 seu	 101º	 aniversá-
rio, a Editora completa 
11 anos de existência 
dedicados à coordena-
ção e regulamentação 
de todas as atividades 
referentes à editoração 
de publicações técnicas, 
científicas e didáticas 
de interesse da comuni-
dade acadêmica. 
 Os novos títulos já 
estão à disposição do 
público, na banca da 
Editora, no campus 
Universitário, próxi-
mo à Cantina Central. 
Quem quiser saber mais 
sobre os livros lançados 
ou mesmo adquiri-los 
também pode acessar o 
www.editora.ufla.br.

RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO

 Estruturado no cora-
ção do Campus Univer-
sitário, atrás da Cantina 

Central, o novo Restau-
rante Universitário foi 
oficialmente	inaugurado	
no dia 04 deste mês. A 
solenidade contou com 
a presença do Deputado 
Federal Reginaldo Lo-
pes, autor de uma emen-
da parlamentar que cus-
teou parte dos recursos 
gastos na obra.

ESPECIAL 
EX-ALUNOS

 Um dos mais tradi-
cionais	 eventos	 da	 Ufla	
em suas comemorações 
de aniversário é a home-
nagem aos alunos for-
mados há 25 e 50 anos. 
Este ano, estiveram pre-
sentes na solenidade os 
formandos de 1959 e de 
1984 (jubileu de ouro e 
de prata).
 Na mesma data, ao 
anoitecer, cerca de 500 
pessoas, entre alunos 
formados	 na	 Ufla	 de	
1954 a 2004 e familia-
res, puderam se divertir 
e matar as saudades dos 
seus colegas e do cam-
pus universitário num 
jantar dançante espe-
cialmente preparado 
para eles.

ENCERRAMENTO EM 
AÇÃO DE GRAÇAS

 A semana comemo-
rativa pelos 101 anos da 
Ufla	 foi	 encerrada	 com	
o Momento de Ação de 
Graças, ocorrido no dia 
6 de setembro, na Cape-
la Ecumênica. O evento 
contou com a participação 
de religiosos, músicos, 
ex-alunos, funcionários e 
demais convidados.
	 Durante	a	cerimônia,	
o	 reitor	 da	 Ufla,	 Profº	
Antônio	 Nazareno	 Gui-
marães Mendes, relatou 
a expansão física da Uni-
versidade e os projetos 
realizados entre 2008 e 
2009. 

Passado e futuro se encontram 
nos 101 anos da Ufla

Missa de abertura

Lançamento do livro “A Terra Prometida de Lavras”

Juliano Tavares



Com área de 2.290 m², o novo pa-
vilhão de aulas foi construído de 
forma circular (daí o prédio estar 
sendo chamado de Nave). No pri-
meiro pavimento, funcionam três 
anfiteatros,	dois	 laboratórios,	além	
de instalações sanitárias. Essas 
salas têm forma de meia-lua, para 
que	os	estudantes	não	fiquem	mui-
to distantes do professor. Cada um 
desses ambientes recebeu lousa di-
gital de última geração e carteiras 
ergonômicas.	 No	 piso	 inferior,	 as	
áreas remanescentes devido à incli-
nação do terreno foram destinadas 
às novas instalações da agência dos 
Correios e da Crediesal.

Criou-se cozinhas (americana - inte-
grada à sala de estar), uma vez que os 
apartamentos não haviam sido projeta-
dos com cozinha e os alunos usavam o 
tanque tanto para lavar roupas, como 
também para alimentos. Além disso, os 
banheiros foram readequados e reves-
tidos com cerâmica. Seus pisos, assim 
como os pisos das cozinhas, foram tro-
cados. Tanto cozinhas como banheiros 
também receberam nova pintura, além 
de	toda	a	edificação.	O	edifício	recebeu	
aquecimento solar e novas instalações 
elétricas (totalmente inadequadas até 
então) e de rede. A via que dá acesso ao 
prédio recebeu redes de águas pluviais e 
de esgoto, tendo sido asfaltada. A lavan-
deria também foi reformada e foi criada 
uma nova área para depósito de lixo.

Com área de 3000m2 e um in-
vestimento da ordem de R$ 4 
milhões, o novo RU está permi-
tindo a oferta de cerca de 1700 
refeições por dia, além de poder 
abrigar, de uma só vez, cerca de 
700 usuários. Os equipamen-
tos utilizados no preparo dos 
alimentos, que representaram 
um investimento de R$537 mil, 
seguem os padrões de cozinhas 
industriais, que possibilitam 
uma segurança alimentar mais 
rigorosa e atendem aos padrões 
mais exigentes de higiene e 
limpeza.

Possui 225m² e capacidade para 165 pessoas, sendo que anexo ao 
prédio e, unido por uma cobertura em policarbonato, há um foyer 
(espaço para recepções) com instalações sanitárias e copa. No an-
dar superior do anexo, há seis gabinetes de professores e instala-
ções sanitárias em uma área de aproximadamente 130 m².

Novo pavilhão de aulas (Nave 1)

Missa de abertura

Alojamento Estudantil - vista parcial

Autoridades descerram a placa de inauguração do novo RU

Anfiteatro	“Prof.	Magno	Antônio	Patto	Ramalho”

Lançamento do livro “A Terra Prometida de Lavras”
Lançamento	de	livros	da	Editora	Ufla

Jantar do Ex-Aluno Culto Ecumênico
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321 vagas na pós-graduação
Pero Farnese

A té 30 de setembro, 
estão abertas na 
Ufla,	as	inscrições	

para o processo seletivo 
que vai preencher 321 
vagas nos programas de 
pós-graduação para o pri-
meiro semestre de 2010. 
Estão sendo oferecidas 
201 oportunidades para 
Mestrado e 120 para Dou-
torado em 19 áreas do co-
nhecimento.
 As inscrições podem 
ser feitas diretamente na 
secretaria do programa 
de interesse, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, ou 

via correio, no endereço 
Caixa Postal 3037, Cep: 
37200-000, Lavras, MG. 
É importante colocar do 
lado de fora do envelope 
o nome do programa de 
pós-graduação. 
 Para efetuar a ins-
crição, o candidato deve 
preencher um formulário 
disponível no site www.
prpg.ufla.br.	São	exigidos	
os seguintes documentos: 
histórico escolar do últi-
mo nível cursado, currí-
culo Lattes/CNPQ, três 
cartas de referência, uma 
foto 3x4 recente, compro-
vante de pagamento da 
taxa de inscrição no valor 

de R$80,00 (o boleto pode 
ser emitido por meio do 
site	 www.ufla.br/gru)	 e	
cópia do diploma do últi-
mo nível cursado.
 O processo de seleção 
será realizado em datas 
fixadas	 nos	 calendários	
estabelecidos pelos co-
legiados de cada um dos 
programas de pós-gradu-
ação. A Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação deverá di-
vulgar os resultados e as 
datas das matrículas aos 
candidatos selecionados 
no dia 27 de novembro 
de 2009, conforme consta 
no calendário acadêmico  
da pós.

São 19 programas 
de mestrado e 
doutorado nas 
mais diversas áreas 
de conhecimento. 
Prazo de inscrição 
vai até dia 30 de 
setembro


